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Стан проектів нормативно-правових актів, описаних в Щомісячних моніторингах зі сприяння торгівлі в 
Україні 

(станом на 12 квітня 2016 року) 

Прийняті та опубліковані проекти нормативно-правових актів, які були згадані у попередніх моніторингах:  

 Постанова Кабінету Міністрів України № 42 від 4 лютого 2016 року “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 
2015 р. № 1001”; 

 Постанова Кабінету Міністрів України № 159 від 2 березня 2016 року; 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України № 217-р від 18 лютого 2016 року  “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 2014 р. № 847”; 

 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.11.2015 року № 1435; 

 Наказ Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 18 від 19 лютого 2016 року “Про організацію санітарного контролю суден у портах”. 

 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 березня 2016 року № 441 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України” 
 

Інформацію про інші нормативно-правові акти, які стосуються питань спрощення процедур торгівлі і які були оприлюднені раніше, дивіться в попередніх 
випусках Щомісячного моніторингу та додатках до нього: http://tfd.ier.com.ua/ 

 

Стан розгляду проектів нормативних актів, які описані в попередніх випусках 
 

 № випуску Тема Назва акту Етап 
проходження, 

зміни за період 
моніторингу 

Ключові дати Джерело 

1.  № 18 березень 2016 Щодо сертифікації 
продукції 

Проект наказу Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 
України “Про внесення змін до 
Переліку продукції, що підлягає 

Громадське обговорення Оприлюднено 
16.03.2016 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?la
ng=uk-UA&id=210aa8cf-4345-43b6-a02f-

a723436e3001&title=ProektNakazuMinisterst
vaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainipro

VnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-

http://tfd.ier.com.ua/
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=210aa8cf-4345-43b6-a02f-a723436e3001&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=210aa8cf-4345-43b6-a02f-a723436e3001&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=210aa8cf-4345-43b6-a02f-a723436e3001&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=210aa8cf-4345-43b6-a02f-a723436e3001&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=210aa8cf-4345-43b6-a02f-a723436e3001&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
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обов’язковій сертифікації в Україні, 
та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких наказів” 

SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-
TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-

DeiakikhNakaziv 
 

2.  № 18 березень 2016 Щодо надання дозволу на 
проведення 
документальних 
перевірок суб’єктів 
господарювання 

Проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України “Про надання 
дозволу органам Державної 
фіскальної служби проводити 
документальні перевірки 
дотримання вимог валютного 
законодавства та з питань 
державної митної справи” 

Громадське обговорення Оприлюднено 
14.03.2016 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-
politika-/regulyatorna-politika/2016-
rik/67009.html  

3.  № 18 березень 2016  Проект Закону України “Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо 
особливостей оподаткування 
операцій із ввезення на митну 
територію України товарів 
уповноваженими економічними 
операторами)” 

Ухвалено на засіданні 
КМУ, очікується внесення 

до ВРУ 

04.03.2016 
оприлюднено на 

сайті Мінфіну 
України 

http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekt
y-rehuliatornykh-aktiv-dlia-
obhovorennia?category=zakonodavstvo&sub
category=proekti-dokumentiv 

4.  № 18 березень 2016 Впровадження дієвого 
механізму 
функціонування 
уповноважених 
економічних операторів 
(включаючи зміну діючих 
норм) 

Проект Закону України “Про 
внесення змін до Митного кодексу 
України (щодо уповноваженого 
економічного оператора та 
спрощень митних формальностей)” 

Ухвалено на засіданні 
КМУ, очікується внесення 

до ВРУ 

04.03.2016 
оприлюднено на 

сайті Мінфіну 
України 

http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekt
y-rehuliatornykh-aktiv-dlia-
obhovorennia?category=zakonodavstvo&sub
category=proekti-dokumentiv 

 

5.  № 17 лютий 2016 Зменшення розміру 
експортного (вивізного) 
мита на окремі види 
худоби 

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про вивізне 
(експортне) мито на живу худобу та 
шкіряну сировину" (щодо 
підвищення ефективності ведення 
галузі) реєстраційний номер 3859  
від 1 лютого 2016 року 

04.02.2016 надано для 
ознайомлення Комітетам 

ВРУ 

01.02.2016 одержано ВРУ  

подано до ВРУ 
01.02.2016 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=58007 

 

6. 1 № 16 січень 2016 Про морські порти 
України, щодо 
функціонування 
інформаційної системи 

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про морські порти 
України" щодо функціонування 
інформаційної системи портового 
співтовариства, реєстр. № 3761 від 

Розгляд комітетами ВРУ 

 

Подано до ВРУ 
13.01.2016 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=57653 

 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=210aa8cf-4345-43b6-a02f-a723436e3001&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=210aa8cf-4345-43b6-a02f-a723436e3001&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=210aa8cf-4345-43b6-a02f-a723436e3001&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2016-rik/67009.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2016-rik/67009.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2016-rik/67009.html
http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia?category=zakonodavstvo&subcategory=proekti-dokumentiv
http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia?category=zakonodavstvo&subcategory=proekti-dokumentiv
http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia?category=zakonodavstvo&subcategory=proekti-dokumentiv
http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia?category=zakonodavstvo&subcategory=proekti-dokumentiv
http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia?category=zakonodavstvo&subcategory=proekti-dokumentiv
http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia?category=zakonodavstvo&subcategory=proekti-dokumentiv
http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia?category=zakonodavstvo&subcategory=proekti-dokumentiv
http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia?category=zakonodavstvo&subcategory=proekti-dokumentiv
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58007
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58007
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57653
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57653
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портового співтовариства 13.01.2016 

7. 2 № 16 січень 2016 Про Національну митну 
службу України 

Проект Закону України “Про 
Національну митну службу 
України”, реєстр. № 3763 від 
13.01.2015 

Розгляд комітетами ВРУ Подано до ВРУ 
13.01.2016 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=57655 

8. 3 № 15 грудень 2015 Про бізнес-омбудсмена Проект Закону України “Про 
Установу бізнес-омбудсмена” 

Строк громадського 
обговорення сплив 

14.03.2016 

Кабінет Міністрів України 
схвалив проект Закону 

України, очікується 
внесення до Верховної 

Ради України 

Дата 
оприлюднення: 

23.12.2015 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?la
ng=uk-UA&id=90793f01-5187-4704-a470-
2a795b0ceef7&title=ProektZakonuUkrainipro
UstanovuBiznesombudsmena 

9. 5 № 14 листопад 2015 Щодо скорочення 
переліку документів 
дозвільного характеру 

Проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
скорочення кількості документів 
дозвільного характеру, у тому числі 
шляхом поширення застосування 
декларативного (реєстраційного, 
заявницького) принципу” 

Подано до 
Верховної Ради України 

реєстр. № 4131 
від 23.02.2016 

Дата 
оприлюднення: 

18.11.2015 
 

Подано до 
ВРУ 23.02.2016 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=58261 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?la
ng=uk-UA&id=c25b6642-cdd6-4362-8493-
ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrainipro
VnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAk
tivUkrainiSchodoSkorochenniaKilkostiDokum
entivDozvilnogoKharakteru-
UTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastosuvan
niaDeklarativnogo-restratsiinogo-Zaia 

10. 6 № 13 жовтень 2015 закріплення можливості 
декларування країни 
походження шляхом 
зазначення відомостей 
про походження товару у 
митній декларації 

Проект Закону України “Про 
внесення змін до Митного кодексу 
України щодо спрощення та 
вдосконалення процедур митного 
оформлення товарів” 

Опрацювання  

Станом на 12.04.2016 
Інформація щодо 

подальшого 
проходження проекту 

відсутня 

Опубліковано 
02.10.2015 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?la
ng=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-
ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainipro
VnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSch
odoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedur
MitnogoOformlenniaTovariv 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57655
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57655
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=90793f01-5187-4704-a470-2a795b0ceef7&title=ProektZakonuUkrainiproUstanovuBiznesombudsmena
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=90793f01-5187-4704-a470-2a795b0ceef7&title=ProektZakonuUkrainiproUstanovuBiznesombudsmena
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=90793f01-5187-4704-a470-2a795b0ceef7&title=ProektZakonuUkrainiproUstanovuBiznesombudsmena
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=90793f01-5187-4704-a470-2a795b0ceef7&title=ProektZakonuUkrainiproUstanovuBiznesombudsmena
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58261
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58261
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c25b6642-cdd6-4362-8493-ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoSkorochenniaKilkostiDokumentivDozvilnogoKharakteru-UTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastosuvanniaDeklarativnogo-restratsiinogo-Zaia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c25b6642-cdd6-4362-8493-ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoSkorochenniaKilkostiDokumentivDozvilnogoKharakteru-UTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastosuvanniaDeklarativnogo-restratsiinogo-Zaia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c25b6642-cdd6-4362-8493-ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoSkorochenniaKilkostiDokumentivDozvilnogoKharakteru-UTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastosuvanniaDeklarativnogo-restratsiinogo-Zaia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c25b6642-cdd6-4362-8493-ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoSkorochenniaKilkostiDokumentivDozvilnogoKharakteru-UTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastosuvanniaDeklarativnogo-restratsiinogo-Zaia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c25b6642-cdd6-4362-8493-ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoSkorochenniaKilkostiDokumentivDozvilnogoKharakteru-UTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastosuvanniaDeklarativnogo-restratsiinogo-Zaia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c25b6642-cdd6-4362-8493-ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoSkorochenniaKilkostiDokumentivDozvilnogoKharakteru-UTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastosuvanniaDeklarativnogo-restratsiinogo-Zaia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c25b6642-cdd6-4362-8493-ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoSkorochenniaKilkostiDokumentivDozvilnogoKharakteru-UTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastosuvanniaDeklarativnogo-restratsiinogo-Zaia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c25b6642-cdd6-4362-8493-ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoSkorochenniaKilkostiDokumentivDozvilnogoKharakteru-UTomuChisliShliakhomPoshirenniaZastosuvanniaDeklarativnogo-restratsiinogo-Zaia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
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11. 8 № 12 вересень 2015 Внесення змін до 
Митного Кодексу в 
частині використання 
резервного методу 
визначення митної 
вартості товарів 

Проект Закону України 3085 від 
14.09.2015 «Про внесення змін до 
Митного кодексу України» (щодо 
митної вартості товарів) 

 

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Станом на 12.04.16         
без змін 

Подано до ВРУ 
14.09.2015 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=56457 

12. 9 № 12 вересень 2015 Спрощеного порядку 
надання разових дозволів 
на ввезення на митну 
територію України 
лікарських засобів і 
медичних виробів 

Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Спрощеного порядку надання 
разових дозволів на ввезення на 
митну територію України лікарських 
засобів і медичних виробів» 

Актуальна інформація 
відсутня 

Опубліковано 
14.09.2015 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_2015
0914_0.html 

13. 1
0 
№ 11 серпень 2015 

Пропонується виключення 
з переліку підприємств, що 
не підлягають приватизації 
підприємств морського 
транспорту. 

Проект Закону України № 2488а від 
10 серпня 2015 року «Про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо об'єктів морського транспорту  

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

На розгляді у Комітетах 

Станом на 12.04.16 без 
змін 

Подано до ВРУ 
10.08.2015 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=56247 

 

14. 1
1 
№ 11 серпень 2015 

Встановлення порядку 
перевезення 
швидкопсувних вантажів 
автомобільними 
транспортними засобами  

Проект наказу Міністерства 
інфраструктури «Про затвердження 
Правил перевезення 
швидкопсувних вантажів 
автомобільними транспортними 
засобами» 

Триває опрацювання 
проекту наказу  

Станом на 12.04.2016 
Інформація щодо 

подальшого 
проходження проекту 

відсутня 

 

Опубліковано 
14.08.2015 

http://new.mtu.gov.ua/news/21191.html 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56457
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56457
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150914_0.html#2
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150914_0.html#2
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150914_0.html#2
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150914_0.html#2
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150914_0.html#2
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150914_0.html#2
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56247
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56247
http://new.mtu.gov.ua/news/21191.html
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15. 1
2 

№ 9 червень 2015 Визначення юридичного 
статусу митних органів, 
що передбачає 
позбавлення митниць 
статусу юридичної особи і 
спрощення процедури 
оскарження рішень 

Проект Закону України № 2177а від 
30.06.2015 про внесення змін до 
Митного кодексу України щодо 
оптимізації територіальних органів 
державної фіскальної служби 

 

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Комітет вирішив 
рекомендувати відхилити 

законопроект. 

03.02.2016 В порядок 
денний не включено 

Станом на 12.04.16 без 
змін 

Подано до ВРУ 
30.06.2015 

Включено до 
порядку денного 

засідання 
16.07.2015 

Вручено подання 
Комітету про 
відхилення 
(24.11.2015) 

Термін закінчення 
громадського 
обговорення 

15.06.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=55747 

 

16. 1
3 

№ 9 червень 2015 Регулювання 
судноплавства в Україні 

Проект Закону України № 2712 від 
23.04.2015 про внесення змін до 
Кодексу торговельного 
мореплавства України (щодо 
сприяння розвитку судноплавства в 
Україні)  

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Станом на 12.04.16 без 
змін 

Подано до ВРУ 
23.04.2015 

Надано для 
ознайомлення  

27.04.2015 

Вручено подання 
Комітету про 

розгляд 16.06.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp
roc4_1?pf3511=54911   

17. 1
4 

№ 6 квітень 2015 Протидія явищам корупції Проект Закону України № 2713 від 
23.04.2015 про внесення змін до 
Митного кодексу України (щодо 
сприяння розвитку судноплавства)  

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Станом на 12.04.2016 без 
змін 

Подано до ВРУ 
23.04.2015 

Надано для 
ознайомлення 

27.04.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp
roc4_1?pf3511=54912  

18. 1
5 

№ 8 травень 2015 Регулювання ринку 
фармацевтичних 
інгредієнтів 

Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення зміни до 
Порядку здійснення державного 
контролю якості лікарських засобів, 
що ввозяться в Україну, стосовно 
активних фармацевтичних 
інгредієнтів та продукції «in bulk» 

Термін громадського 
обговорення сплинув 

Актуальна Інформація 
відсутня 

Станом на 12.04.2016 
Інформація щодо 

подальшого 
проходження проекту 

відсутня 

Опубліковано на 
сайті МОЗ 
06.08.2014 

 

https://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20
140714_1.html#2:  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55747
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55747
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54911
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54911
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54912
https://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140714_1.html#2
https://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140714_1.html#2
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19. 1
6 

№ 8 травень 2015 Проходження 
екологічного контролю 

Проект наказу Міністерства екології 
та природних ресурсів України «Про 
внесення зміни до пункту 6 
Положення про морські екологічні 
інспекції» 

Термін громадського 
обговорення сплинув 

Станом на 12.04.2016 
Інформація щодо 

подальшого 
проходження проекту 

відсутня 

Опубліковано на 
сайті Мінприроди 

26.01.2015 

 

http://www.menr.gov.ua/public/discussion
/3412-proekt-nakazu-dei-pro-vnesennia-
zminy-do-punktu-6-polozhennia-pro-
morski-ekolohichni-inspektsii   

20. 1
7 

№ 8 травень 2015 Адміністрування 
діяльності морських 
портів 

Проект Закону України № 2028-1 від 
19.02.2015 про внесення змін до 
Закону України "Про морські порти 
України" (щодо підвищення 
ефективності функціонування 
морських портів) 

03.02.2016 проект 
відкликано 

Одержано заяву про 
відкликання (03.11.2015) 

Подано до ВРУ 
19.02.2015 

Одержано заяву про 
відкликання 
(03.11.2015) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp
roc4_1?pf3511=54105  

21. 1
8 

№ 7 квітень 2015 Регулювання водного і 
морського судноплавства 

Проект Закону України № 2713 від 
23.04.2015 «Проект Закону про 
внесення змін до Митного кодексу 
України (щодо сприяння розвитку 
судноплавства в Україні)» 

Опрацьовується в 
комітетах 

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Станом 13.04.2016 без змін 

Подано до ВРУ 
23.04.2015 

Надано для 
ознайомлення: 

27.04.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp
roc4_1?pf3511=54912  

22. 1
9 

№ 6 березень 2015 Порядок переміщення 
через митний кордон 
України товарів, які 
підлягають оцінці 
відповідності 

Проект Закону України № 2240 від 
26.02.2015 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо регламенту порядку 
переміщення через митний кордон 
України товарів, які підлягають 
оцінці відповідності» 

Опрацьовується в 
комітетах 

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Станом на 12.04.2016 без 
змін 

Подано до ВРУ 
26.02.2015 

Надано для 
ознайомлення 

02.03.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp
roc4_1?id=&pf3511=54197  

http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3412-proekt-nakazu-dei-pro-vnesennia-zminy-do-punktu-6-polozhennia-pro-morski-ekolohichni-inspektsii
http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3412-proekt-nakazu-dei-pro-vnesennia-zminy-do-punktu-6-polozhennia-pro-morski-ekolohichni-inspektsii
http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3412-proekt-nakazu-dei-pro-vnesennia-zminy-do-punktu-6-polozhennia-pro-morski-ekolohichni-inspektsii
http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3412-proekt-nakazu-dei-pro-vnesennia-zminy-do-punktu-6-polozhennia-pro-morski-ekolohichni-inspektsii
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54105
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54105
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54197
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54197
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23. 2
0 

№ 6 березень 2015 Протидія явищам корупції Проект Закону України № 2485 від 
27.03.2015 «Про внесення змін 
Закону України «Про запобігання 
корупції» (щодо проведення 
спеціальної перевірки)» 

 
Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Станом на 12.04.2016 без 
змін 

Подано до ВРУ 
27.03.2015 

Включено до 
порядку денного 

07.04.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp
roc4_1?pf3511=54564  

24. 2
1 

№ 5 лютий 2015 Митне оформлення у 
випадку електронного 
декларування 

Проект Закону України № 1758 від 
14.01.2015 «Про внесення змін до 
Митного кодексу України (щодо 
відліку митного оформлення в разі 
електронного декларування)» 

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Станом на 12.04.2016 без 
змін 

Подано до ВРУ 
14.01.2015 

на опрацюванні у 
комітетах 

15.01.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp
roc4_1?pf3511=53582  

25. 2
2 

№ 5 лютий 2015 Скорочення дозвільних 
процедур у 
зовнішньоекономічній 
діяльності 

Проект Закону України № 2498а від 
11.08.2015 «Про внесення змін до 
деяких законів України (щодо 
скорочення дозвільних процедур у 
сфері зовнішньоекономічної 
діяльності)» 

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Прийнято в першому 
читанні (12.11.2015) 

12.04.2016 вручено 
таблицю поправок-2 

Очікує на друге читання 

Подано до ВРУ 
11.08.2015 

Надано для 
ознайомлення 

18.08.2015 

Прийнято в 
першому читанні 

(12.11.2015) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=56259 

 

26. 2
3 

№ 5 лютий 2015 Застосування книжки 
Міжнародних дорожніх 
перевезень (МДП) для 
перевезень підакцизних 
товарів 

Проект №1904 Закону «Про 
внесення змін до статті 316 Митного 
кодексу України (щодо застосування 
Конвенції МДП 1975 до підакцизних 
товарів)» 

Опрацьовується в 
комітетах 

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Станом на 12.04.2016 без 
змін 

Подано до ВРУ 
14.01.2015, 

передано для 
опрацювання 

комітетами 
02.02.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp
roc4_1?pf3511=53775  

27. 2
4 

№4 січень 2015 Екологічний контроль 
вод територіального 
моря 

Проект Закону України № 1504 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо 
ізольованого баласту)» 

Проект відкликано 
16.02.2015 

Дата реєстрації у 
ВР: 17.12.2014 

Проект 
відкликано 
16.02.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp
roc4_1?pf3511=52983  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53582
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53582
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56259
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56259
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53775
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53775
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52983
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52983
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28. 2
5 

№3 грудень 2014 Дерегуляція 
господарської діяльності 

Проект Закону № 2492а від 
10.08.2015 «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
скасування дозволу на імпорт в 
Україну товарів, щодо яких 
застосовуються заходи нагляду або 
регіонального нагляду» 

Опрацьовується в 
комітетах 

Включено до порядку 
денного третьої сесії 
восьмого скликання 

Станом на 12.04.2016 без 
змін 

Подано до ВРУ 
10.08.2015 

Громадське 
обговорення: 

14.10.2014, 
повторне 

обговорення: 
26.01.2015,   
18.03.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=56251 

 

29. 2
6 

№3 грудень 2014 Квотування експортно-
імпортних операцій 

Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
Порядку розподілу тарифної квоти 
на ввезення в Україну цукру-сирцю з 
тростини» 

Громадське обговорення 
завершено 

Станом на 12.04.2016 
інформація щодо 

подальшого просування 
проекту відсутня 

Громадське 
обговорення: 

24.10.2014 

Актуальна 
Інформація щодо 

просування 
проекту відсутня 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?l
ang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-
144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainip
roVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini  

30. 2
7 

№3 грудень 2014 Сертифікація експорту 
лісоматеріалів 

Проект наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України 
«Про внесення зміни до Інструкції 
щодо заповнення форми 
сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з 
них пиломатеріалів для здійснення 
експортних операцій» 

Термін громадського 
обговорення сплинув 

27.11.2014 

Станом на 12.04.2016 
інформація щодо 

подальшого просування 
проекту відсутня 

Громадське 
обговорення: 

28.10.2014 

Інформація щодо 
подальшого 
просування 

проекту відсутня 

http://minagro.gov.ua/regulatory?nid=150
08  

 

Застереження 

Стан проектів нормативно-правових актів, описаних в  Щомісячних моніторингах зі сприяння торгівлі в Україні, підготовлений Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій в рамках 
проекту “Діалог зі Сприяння Торгівлі”  за фінансової підтримки Європейського Союзу, має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали самих ґрунтовних зусиль для підготовки якомога 
точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. ІЕД не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через 
використання будь-якої частини цієї публікації. В разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.  
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